
Mer än utbildning.

Vi pratar helhetslösning.

Arbete på väg Steg 1.1–2.1 

Wangeskog är en stark partner inom maskinuthyrning. Eftersom vi bryr  
oss ”från start till klart” ligger utbildningen nära vår verksamhet.

Om utbildningen
Utbildningen omfattar Trafikverkets kompetens- och 
certifieringskrav på personal som utför arbeten på väg 
och syftar till en trygg arbetsplats samt säkerhet för 
övriga trafikanter som vistas på vägarna. 

Utbildningens uppdelning och målgrupper i korthet:

 1.1 Allmän grundkompetens (APV 1.1)
•  Säkerhetsregler och sambandet mellan trafikstörande 

arbeten och trafikantens behov.

•  Personal som utför arbeten som i mindre omfattning 
är berörda av passerande fordonstrafik, t ex tunneld-
rivning och brobyggnationer med tillhörande arbete 
innan påsläpp av trafik.

1.2 Grundkompetens framföra väghållnings- 
fordon (APV 1.2)
•  Lagar och förordningar kring hur väghållningsarbete

ska utföras. Risker med passerande fordonstrafik.

•  Förare av väghållningsfordon som t ex plogar, sandar, 
transporterar jordmassor, servicefordon.

1.3 Grundkompetens utföra vägarbete  
eller liknande (APV 1.3)
•  Regelverk kring vägarbeten och specifika arbeten. 

Ta instruktioner från person med steg 2.

•  Personal som utför vägarbeten eller liknande 
arbeten på vägbana/tillhörande vägslänt, t ex 
monterar vägräcken och vägmärken, utför renhåll-
ning och servicearbeten, agerar vakt. Medarbetare 
till person som utför arbeten med steg 2 (lots etc).

2.1 Kompetenskrav på förare av vissa väghållnings- 
fordon (APV 2.1)
•  Väghållningsfordon som är utrustad med energiupp-

tagande skyddsanordning (TMA) och väghållnings-
fordon som aktivt används i intermittent arbetet på 
skyddsklassade vägar.

•  Förare ska bland annat kunna hantera anordningen 
samt veta hur fordonet ska placeras på vägbanan.

Utbildningen omfattar även riskanalyser, arbets- 
metoder samt personlig skyddsutrustning och 
skyddsanordningar.

Deltagare som genomfört utbildningen får ett certifikat 
som gäller i fyra år.

Deltagare bör ha god förståelse i svenska. Inga övriga 
förkunskaper krävs.

Tid och plats
Utbildningen är på en heldag och genomförs på våra 
hyrcenter. Vi kan även arrangera utbildningen i 
lämpliga lokaler på er arbetsplats. Utbildningen finns 
även som webbutbildning

Om Wangeskolan 
Vi har ett brett utbildningspaket inom bygg och  
anläggning med välrenommerade kursledare.  
Wangeskolan ger dessutom en helhetslösning för  
hela kursadministrationen. Kursdeltagare får tydlig 
information och kallelser. Arbetsgivaren får ett mycket 
bra hjälpmedel för överblick över kursbehovet,  
planering och budgetering. 

Kontakt 
Välkommen att kontakta oss på 010-424 87 12  
alternativt wangeskolan.vast@wangeskog.se.

Denna utbildning finns som webbutbildning!




